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Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku wznawia nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o
zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia na okres od dnia rozpoczęcia stażu
do dnia 30.11.2020 r. (nie krócej niż na 3 m-ce) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych
w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (IV)" współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie
7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 30.07.2020 r. do dnia 07.08.2020 r.
Nabór dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kłobucku, uprawnionych do
kierowania na staż, w wieku 30 lat i powyżej (od dnia 30 urodzin) zwłaszcza tych znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
OSOBY W WIEKU 50 LAT I WIĘCEJ;
KOBIETY;
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI;
OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy (do okresu pozostawania bez pracy można zaliczyć również okres pozostawania bez
pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie OŚWIADCZENIA OSOBY BEZROBOTNEJ
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE);
OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH, tj. posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe);
a także należących do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020", tj.:
IMIGRANCI ORAZ REEMIGRANCI;
OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA I ICH RODZINY.
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY także byłych uczestników projektów z zakresu włączenia
społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, spełniających założenia projektowe.
UWAGA: NABR NIE DOTYCZY OSB BEZROBOTNYCH, KTRE W 2019 r. i 2020 r. BYŁY JUŻ UCZESTNIKAMI
PROJEKTU pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kłobucku (IV)".
Bezwzględnym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zobowiązanie Organizatora stażu do
zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu.
AKTUALNE DRUKI WNIOSKW są do pobrania zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty
do pobrania/Staże i bon stażowy (RPO - Wniosek o staż), bądź w siedzibie PUP w Kłobucku od dnia
30.07.2020 r.
Zaleca się aby wnioski były składane przez:
pracodawców ubiegających się o organizację stażu: osobiście bądź drogą pocztową (liczy się data
wpływu wniosku do PUP),
https://klobuck.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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osoby posiadające pełnomocnictwo dot. możliwości złożenia wniosku o organizację stażu
potwierdzone przez wnioskującego Organizatora.
WARUNKI I KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKW W SPRAWIE ZAWARCIA UMW O ZORGANIZOWANIE
STAŻY
Rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży odbywa się przez członków
Komisji ds. rozpatrywania wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla osób
bezrobotnych w oparciu o Ustawę z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. nr 142, poz. 1160). Ponadto z uwagi na
ograniczone środki finansowe na realizację staży oraz założenia projektu, Komisja przy rozpatrywaniu
wniosków będzie brała pod uwagę uwarunkowania i dodatkowe kryteria:
1. UWARUNKOWANIA/WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE:
1. Możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na
organizację staży w ramach projektu z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia założonych w
projekcie wskaźników.
2. Wymagane jest funkcjonowanie wnioskodawcy przed dniem złożenia wniosku przez okres co
najmniej 6 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców prowadzenie działalności gospodarczej bez
możliwości jej zawieszania w tym okresie.
3. Kondycja ekonomiczna zakładu (wnioskodawca nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, nie ma
zobowiązań finansowych względem ZUS lub KRUS oraz Urzędu Skarbowego, jak również w okresie
do 365 dni przed dniem zgłoszenia wniosku pracodawca nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w
tej sprawie).
4. Bezwzględnym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zobowiązanie do zatrudnienia
osoby bezrobotnej po zakończonym stażu na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy (poprzez
złożenie stosownego oświadczenia we wniosku) na podstawie umowy o pracę (przynajmniej
etatu).
5. W przypadku gdy Organizator ubiegający się o organizację stażu, nie wskazuje we wniosku
kandydatów do odbycia stażu wówczas możliwym jest złożenie wyłącznie jednego wniosku na
maksymalnie 2 miejsca stażowe.
6. Wnioski złożone na nieaktualnych drukach będą rozpatrywane negatywnie.
7. Wnioski złożone przed lub po wskazanych terminach będą rozpatrywane negatywnie.
2. DODATKOWE KRYTERIA:
1. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywało się w sposób zapewniający osiągnięcie założonych w
projekcie wskaźników, dotyczących udziału w projekcie odpowiedniej ilości osób bezrobotnych:
a. osób w wieku 50 lat i więcej;
b. kobiet;
c. osób z niepełnosprawnościami;
d. osób długotrwale bezrobotnych;
e. osób o niskich kwalifikacjach.
/powyższe kategorie muszą być spełnione na dzień złożenia wniosku i/lub na dzień
rozpoczęcia udziału w projekcie i otrzymania skierowania na staż/.
2. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie z jednoczesnym uwzględnieniem długości
udzielonej gwarancji zatrudnienia po zakończonym stażu:
a. W pierwszej kolejności wybór dotyczył będzie wniosków wskazujących osoby bezrobotne z
jak najdłuższą gwarancją zatrudnienia po zakończonym stażu (wskazaną we wniosku o
zorganizowanie staży).

https://klobuck.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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b. W drugiej kolejności wybór dotyczył będzie wniosków bez wskazania osoby bezrobotnej z
jak najdłuższą gwarancją zatrudnienia po zakończonym stażu (wskazaną we wniosku o
zorganizowanie staży).
c. W momencie gdy w złożonych wnioskach będzie więcej miejsc stażowych – które spełniają
w tym samym stopniu kryteria – niż miejsc stażowych do przyznania, o wyborze miejsca
stażowego do realizacji decydować będzie losowanie przeprowadzone w obecności
członków Komisji.
W ramach aktualnie prowadzonego naboru osoby bezrobotne rozpoczynać będą staż od sierpnia 2020
r., zgodnie z kolejnością wpływu wniosku do PUP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
możliwość realizacji wniosku poza kolejnością.
Celem uzupełnienia wolnego miejsca stażowego (w przypadku rezygnacji przez Organizatora z
przyznanego miejsca), zastrzega się możliwość powrotu do wniosku, który wcześniej z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc został rozpatrzony negatywnie (w przypadku kilku takich wniosków
o wyborze wniosku decydować będzie losowanie przeprowadzone w obecności członków Komisji) lub
uzupełnienia wolnego miejsca stażowego w ramach kolejnego naboru.
UWAGA!!!
Wszystkie osoby bezrobotne, które będą wskazane we wniosku jako osoby proponowane do odbycia
stażu, zobowiązane są do dostarczenia do tut. Urzędu (pok. 205 I piętro) OŚWIADCZENIA OSOBY
BEZROBOTNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE najpóźniej do dnia 07.08.2020 r. (tj. ostatniego
dnia naboru). Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania w zakładce Dla pracodawców i
przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania/Staże i bon stażowy.
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